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Szczecin, dnia 28.03.2018 r.
Zalącznik nr 1.
Przedmiot zamówienia (Kod CPV 507 00000 2)
1. Wykonania przegl ądu serwisowego wraz z badaniem poziomu bezpiecze ństwa u żytkowania oraz
konserwacj ą wyrobów dwa razy w okresie trwania umowy t.j. 12 miesi ęcy liczony od daty podpisania
umowy w terminie uzgodnionym z u żytkownikiem Zamawiaj ącego.
Rekomendowane cz ęści zużywalne w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr 5.
—

2. Zlecenie dodatkowe w ramach serwisu wymiennego na warunkach okre ślonych w pkt. II, ppkt. 3.
Wykaz urządzeń obj ętych us ługą serwisu i konserwacji stanowi za łącznik nr 4 do zapytania cenowego.
Warunki realizacji zamówienia:
Ad 1. Wykonawca w trakcie sprawowania serwisu i konserwacji b ędzie zobowiązany do:
a) wykonywania wszystkich czynno ści i operacji wynikaj ących z właściwości i specyfiki wyrobów medycznych
określone przez wytwórc ę w instrukcji używania w zakresie konserwacji i przegl ądów technicznych,
b) wykonywania kontroli stanu technicznego,
c) przeprowadzania niezb ędnych dla zachowania w łaściwych parametrów u żytkowych wyrobu
czynno ści
wzorcowania, testowania, regulacji, pomiarów, prób, kalibracji itp.
d) lokalizacji usterek i wymian ę elementów zużywalnych (pkt. 9) oraz rekomendowanych w za łączniku nr 5.
e) wszczęcia postępowania w przypadku wyst ąpienia awarii.
f) wystawienia odpowiednio do potrzeb orzeczenia technicznego.
g) określenia niezbędnego zakresu remontu wraz z jego wycen ą.
h) doradztwa technicznego w obszarze przedmiotu umowy.
Ad 2. Wykonawca w trakcie trwania umowy, przeprowadzi przegl ądy serwisowe (dwa razy w trakcie trwania umowy, w
terminie uzgodnionym z u żytkownikiem Zamawiaj ącego (kierownikiem sterylizacji) urz ądzeń (załącznik nr 4) w
trakcie których dokona wymiany, je żeli zajdzie taka konieczno ść, części zużywalnych po cenach okre ślonych w
załączniku nr 5.
Ad 3. Na zgłoszenie Zamawiaj ącego Wykonawca b ędzie zobowiązany przyj ąć zlecenie (dodatkowo) w ramach serwisu
wymiennego wyrobów medycznych b ędących na stanie sterylizacji w ramach posiadanych kompetencji serwisowych, a
także jeżeli takiego zgłoszenie będzie podyktowane konieczno ści ą zachowania ci ągłości udzielanych przez
Zamawiaj ącego świadczeń zdrowotnych. Faktura za w/w uslug ę będzie wystawiana oddzielnie, na podstawie
dodatkowego zlecenia, uwzgl ędniaj ąca części zużywalne nie uj ęte w za łączniku nr 5, dojazd oraz stawkę godzinow ą
podan ą w formiarzu ofertowym, mno żonym przez ilo ść godzin pobytu serwisu potwierdzon ą przez kierownika
sterylizacji lub osob ę upoważnioną.

III. Pozosta łe warunki realizacji:
I. Przystąpienie do naprawy awarii następuje po otrzymaniu przez Wykonawc ę pisemnego zlecenia.
1. Wykonawca zobowi ązuje si ę usunąć awarię do 24 h (w dni robocze) licz ąc od czasu pojawienia si ę serwisu na
Obiekcie. W przypadku braku specjalistycznej cz ęści, termin usuni ęcia awarii nast ąpi niezwłocznie po jej
otrzymaniu lecz nie dlu żej niż po 14 dniach roboczych.
2. Czynno ści Wykonawcy (przegl ądy, konserwacje) zapewnia ć winny utrzymanie wyrobów medycznych w nale żytym
stanie technicznym zapewniaj ącym ich optymalną sprawno ść, bezpieczne u żytkowanie przy zachowaniu wymaga ń
wytwórcy.
3. Szczegółową charakterystykę wyrobów medycznych oraz wymagania dotycz ące przegl ądów i konserwacji okre ś la
dokumentacja wytwórcy, w szczególno ści instrukcje u żywania. Czynno ści Wykonawcy nie mogą narusza ć wymagań
wytwórcy dla danego wyrobu medycznego.
4. Dokumentacja wytwórcy oraz eksploatacyjna, w tym zapisy z przeprowadzonych czynno ści Wykonawcy
przechowywane b ędą u kierownika danej komórki organizacyjnej. W przypadku stwierdzenia braku przedmiotowej
dokumentacji strony umowy podejm ą wspólne działania celem jej uzupelnienia.
5. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podstawowe materialy konserwacyjne typu:
bezpieczniki, żarówki sygnalizacyjne, drobne uszczelki, drobne akcesoria mechaniczne (tj. śruby, podkładki,
nakrętki, itp.), oleje, taśmy i koszulki izolacyjne, uchwyty, drobne materialy do miejscowych napraw (ko ńcówki,
krótkie odcinki przewodów, itp.
Lokalizacje:
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Fax.
91 813 90 09
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6. Wykonawca przeka że Zamawiaj ącemu karty serwisowe z przeprowadzonych prac z dopuszczeniem wyrobu do
eksploatacji oraz dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urz ądzenia.
7. Wykonawca winien posiada ć uprawnienie Wytwórcy danego wyrobu medycznego na wykonanie czynno ści
autoryzowanego serwisu przedmiotowego wyrobu medycznego, Ustawa z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach
medycznych, (Dz.U.2010 nr 107 poz.679 art.90) oraz dysponuj ą instrukcj ą serwisową dla wyżej wymienionego
urządzenia
IV. Termin realizacji zamówienia:
1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po udzieleniu pisemnego zamówienia przez
Zamawiaj ącego i podpisaniu umowy - zalącznik nr 3.
2, Termin realizacji zamówienia 12 miesi ęcy liczony od dnia podpisania umowy,
V. Warunki platno ści:
I . Wykonawca wykona serwis i konserwacj ę sprzętu obj ętego niniejszą umową po cenach okre ślonych w załączniku nr
2, pkt. I formularza ofertowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiaj ącym. W przypadku wymiany cz ęści
zużywalnych, Wykonawca doliczy je do faktury po cenach wskazanych w za łączniku nr 5.
2. P łatność za dojazd Serwisu do Zamawiaj ącego naliczany b ędzie jednorazowo po cenie okre ślonej w załączniku nr 2
formularza ofertowym pkt. IV.
3, W ramach serwisu wymiennego wystawiana b ędzie oddzielnie, dodatkowe zlecenie, uwzgl ędniaj ąca części
zużywalne nie uj ęte w załączniku nr 5
4. Płatno ść za wykonana uslugę będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
po dostarczeniu Zamawiaj ącemu faktury VAT do siedziby Zamawiaj ącego wraz z protokołem potwierdzaj ącym
należyte wykonanie usługi podpisanym przez przedstawiciela Zamawiaj ącego.

VI. Pozostale informacje:
1. Zamawiaj ący zaleca wykonanie wizji lokalnej, która odb ędzie się w dniu 06.04.2018 r. o godzinie 10:00. Miejsce
spotkania Dzia ł Techniczny, ul. A. Sokołowskiego 11 e.
2. Wykonawca do łączy aktualne uprawnienia pracowników posiadaj ących odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
oferty,
3. Wykonawca przeka że Zamawiaj ącemu protokó ł z dokonywanych napraw niezwlocznie po wykonaniu us ługi.
4. Bieżąca obsługa obejmuje dokonywanie czynno ści, regulacji i drobnych napraw, maj ących na celu zachowania ich
stanu technicznego i mo żliwo ści eksploatacji w stanie niepogorszonym.
5. Inne prace nie wchodz ące w zakres bie żącego utrzymania sprzętu będą traktowane jako dzia łania serwisu
wymiennego. Przed rozpocz ęciem wykonywania prac Wykonawca powinien uzyska ć - pod rygorem niewa żności zlecenie lub zgod ę w formie pisemnej w ramach serwisu wymiennego.
6. Czynności serwisowe b ędą wykonywane zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz z innymi przepisami
określaj ącymi normy dopuszczaj ącymi urządzenia do użytkowania oraz przepisami BHP i ppo ż.
7. Bez zgody Zamawiaj ącego wyrażonej na piśmie, Wykonawca nie mo że przenosi ć zakresu prac wynikaj ącego z
zamówienia na osoby trzecie.
8. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiaj ącego: Jacek Lisowski z — ca kierownika dzia łu technicznego SPWSZ z
lokalizacj ą przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie, tel. 91 47 17 805 od poniedzia łku do piątku od godziny 7.00
do godziny 14.00.
9. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowy (za łącznik nr 2) do dnia 11.04.2018 r. do godziny 14.00 osobi ście w
sekretariacie szpitala (III p., budynek g łówny szpitala przy ul. A. Soko łowskiego 11 w Szczecinie),lub poczt ą na adres
szpitala dla lokalizacji przy ul. A. Soko łowskiego 11 w Szczecinie.

Loka lizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax.

91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
91 462 04 94
Fax.

Zalącznik nr 2 do Zapytania cenowego
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
świadczenia us ług w zakresie konserwacji i serwisu urz ądzeń i instalacji Centralnej Sterylizatorni, Stacji
Przygotowania Łóżek w SPWSZ w Szczecinie z lokalizacj ą przy ul. A. Soko łowskiego 11.

A.

DANE WYKONAWCY:

Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisuj ąca

ofertę .
Wykonawca/Wykonawcy .

Adres .

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiaj ącym:

Dane teleadresowe na które nale ży przekazywa ć korespondencj ę związaną z niniejszym postępowaniem:
faks
e-mail
Adres do korespondencji (je żeli inny niż adres siedziby):

B.

SKŁADAMY OFERTE NA śWIADCZENIE US ŁUGI W ZAKRESIE SERWISU KONSERWACJI
I SERWISU URZĄDZEŃ I INSTALACJI CENTRALNEJ STERYLIZATORNI I STACJI
PRZYGOTOWANIA ŁóżEK W OKRESIE OBJETYM UMOW Ą ZA CENE:

I. Jednorazowy serwis i konserwacja n/w sprz ętu
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Nazwa Urządzenia

Typ

Ilość

Sterylizatory parowe
MST-V 6612 VS2
Sterylizator parowy
MSTVFO 66 VS2
Sterylizator plazmowy
S130 D
Myjnia RENOSEM
WD 200
Myjnia ultradzwiekowa
SONIC 33
Myjnia do endoskopów
WD 425 e
giętkich
Komoro do mycia i
CS 750
dezynfekcji wózków
transportowych
Urządzenie do
Steamer X 3
czyszczenia par ą wodną
Suszarnie do narzędzi
DRYCAB 70D
Zgrzewarki rolkowe
HM 850DC V
Dekontaminator
MDX 100
Łączna warto ść

Centa netto w
zl

Cena brutto
w zł

2
1
1
4
1
I
1

1
2
4
1

słownie brutto PLN:
słownie netto PLN .

II. Łączna warto ść zamówienia za dwa przegl ądy w okresie 12 miesięcy (czas trwania zlecenia) wynosi:
brutto .
PLN
(słownie brutto PLN .
)
netto:
PLN
(słownie netto PLN:
)

III.
SERWIS WYMIENNY:
Godzinowa cena serwisu wynosi:
brutto.
PLN
(słownie brutto PLN.
netto:
PLN
(słownie netto PLN:
IV.
Jednorazowy dojazd serwisu:
brutto .
PLN
(słownie brutto PLN .
netto:
PLN
(słownie netto PLN:
V.

)
)

)
)

Zużywalne części urządzeń obj ętych niniejszą umową zawiera za łącznik nr 5, który jest
integraln ą częścią formularza ofertowego.

VI. OŚWIADCZENIA:
1)

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach okre ślonych w zapytaniu cenowym;

2)

W cenie naszej oferty zostaly uwzgl ędnione wszystkie koszty uwzgl ędnione w zapytaniu;

3)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (w łącznie
z tym dniem);

4)

Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nast ępować na zasadach opisanych w zapytaniu
cenowym w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj ącego prawidłowo wystawionej
faktury VAT;

VII. ZOBOWI ĄZANIA W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA:

1)

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj ącego;

2)

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiaj ącym w sprawach dotycz ących realizacji umowy jest

tel./fax:

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
pieczęć Wykonawcy

Wykonawcy

Zalącznik nr 4.
Wykaz urządzeń obj ętych uslugą serwisu i konserwacji
L.p.

Nazwa Urządzenia

Typ

Producent

1
2
3

Sterylizatory parowe
Sterylizator parowy
Sterylizator plazmowy
RENOSEM
Myjnia
Myjnia ultradzwiekowa
Myjnia do endoskopów
giętkich
Komoro do mycia i
dezynfekcji wózków
transportowych
Urządzenie do czyszczenia
parą wodną
Suszarki do narzędzi
Zgrzewarki rolkowe
Dekontaminator

MST-V 6612 VS2
MSTVFO 66 VS2
S130 D

4
5
6
7

8
9
10
11

Ilość

BELIMED
BELIMED
RENOSEM

Rok
produkcji
2013
2013
2013

WD 200
SONIC 33
WD 425 e

BELIMED,
Polsonic
BELIMED

2013
2013
2013

4
1
1

CS 750

BELIMED,

2013

1

Steamer X 3

AMANNGIRBACH
AT-OS,
HAWO
STERITROX,

2013

1

2013
2013
2013

2
4
1

DRYCAB 70D
HM 850DC V
MDX 100

2
1
1

Zalacznik nr 5
Rekomendowane częki zużywalne wraz z ich wycen ą.
1. Sterylizator MST-V 6-6-6/9/12
Nazwa materialu wraz z numerem katalogowym
CZBS_75009566
CZ_35007118
CZBS_103001-82
CZBS_102001-08
cnS_35006135
CZBS 03-000.5690
CZB S_ I 72AF0030
CZBS_03-000.5691
CZBS_172AF0024
CZBS_5601-22
CZBS_5131-69
2.

Uszczelka do drzwi 6-6 MST-V 19,8mm
Smar wysokotemperaturowy do uszczelki drzwi
II
Filtr sterylny
Zestaw naprawczy do odwadniacza
Uszczelnienie czujnika temperatury
Sito 3/4"
Uszczelka 3/4"
Sito '72"
Uszczelka '72"
Bateria 3V
Odbojnik drzwi

Cena
netto zł.

VAT

Cena
brutto zł.

Cena
netto zł.

VAT

Cena
brutto zł.

Cena
netto zł.

VAT

Cena
brutto zl.

op.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Sterylizator MST-V 6-6-6/9/12 FO
Nazwa materialu wraz z numerem katalogowym

CZBS_75009566
CZ 35007118
CZB S 103001-82
CZBS_102001-08
CZBS_35006135
CZBS_03-000.5690
CZBS 172AF0030
CZBS 03-000.5691
CZBS 172AF0024
CZBS_5601-22
CZBS_5131-69
3.

j.m.
szt.

Uszczelka do drzwi 6-6 MST-V 19,8mm
Smar wysokotemperaturowy do uszczelki drzwi
II
Filtr sterylny
Zestaw naprawczy do odwadniacza
Uszczelnienie czujnika temperatury
Sito 3/4"
Uszczelka 3/4"
Sito '72"
Uszczelka 1/2"
Bateria 3V
Odbojnik drzwi

j .m.
szt.
op.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Sterylizator plazmowy Renosem S-130D
Nazwa materia łu wraz z numerem katalogowym

•i.m.

CZR_PMKitl 130

Zestaw naprawczy PM1

kpl.

CZR_PMKit2_130

Zestaw naprawczy PM2

kpl.

4. Myjnia WD 200
Nazwa materialu wraz z numerem katalogowym
CZB_54298
CZB22141
CZB 48147
CZB_22174
5.

Filtr powietrza główny
Filtr wstępny
Wężyk do pompki perystaltycznej Pharmed S
Uszczelka drzwiowa (1 szt. = 2,5m)

.l.m.

VAT

Cena
brutto zł.

Cena
netto zl.

VAT

Cena
brutto zł.

Cena
netto zl.

VAT

Cena
brutto zl.

Cena netto VA
zl.
T

Cena
brutto zl.

szt.
szt.
szt.
1m

Myjnia WD 425E
Nazwa materialu wraz z numerem katalogowym

,l.m.

CZB_54298
CZB_74422
CZB_48147

Filtr HEPA
Filtr wstępny
Wężyk do pompki perystaltycznej Pharmed S

szt.
szt.
szt.

CZB_77349
CZB_77125
CZB21043
CZB21040
CZB_57549
CZB_58613

Uszczelka drzwi WD 130/170/425
Uszczelka dokowania wózka
0-ring adaptera testu szczelno ści Olympus
0-ring adaptera testu szczelno ści Pentax
Sprężyna endoboksu
Uszczelka endoboksu

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

6.

Cena
netto zł.

Komora do dezynfekcji materacy DDA 7
Nazwa materialu wraz z numerem katalogowym

.i.m.

CZB S 75009567

Uszczelka drzwi d=19.8min

szt.

CZ_35007118
CZBS_103001-83

Smar wysokotemperaturowy do uszczelki drzwi
II
Filtr sterylny

op.
szt.

CZBS_102001-08

Zestaw naprawczy dla o dwa dniacza

szt.

CZBS_35006135
CZBS_5601-22

Uszczelnienie czujnika temperatury 1
Bateria 3V

szt.
szt.

7.
Przegląd techniczny myjni ultrad źwiękowej POLSONIC Przegl ąd techniczny Steamer X3
Przegląd techniczny ZGRZEWARKI HAWO
Nazwa materia łu
wymiana ta śm teflonowych grza łek
wymiana taśm teflonowych paska
transportowego
konserwacja urz ądzenia wraz z czyszczeniem
oraz smarowaniem,
wykonanie kalibracj i sity nacisku

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.

8. Lischka CDD 1050
Nazwa materia łu wraz z numerem katalogowym
CZB48147

Wężyk do pompki perystaltycznej

1.m.
szt.

Cena
netto zi.

VAT

Cena
brutto zł.

